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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 12 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 16 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 20 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 21 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 23 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 24 / 33



ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคา
หน่วย

ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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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 ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

21/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0120/2550] หน้า 28 / 33



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Euro High Dividend Fund 

1.3. ชื อย่อ :  EHD 

1.4. ประเภทโครงการ :  

1.5. ประเภทการขาย :  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5000000000 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500000000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที ต้องการกระจายการลงทุนของตนไปลงทุนในต่างประเทศ

อนึ ง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที กองทุนรวมได้รับที ดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที ดินที ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที ดินเพื อประโยชน์ใน
การจําหน่ายที ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวีธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 1. กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) EURO HIGH DIVIDEND (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI EMU สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ซึ งเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ซึ งเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตราแลก
เปลี ยนเพื 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 โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

(1) กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ เป็นกองทุนที มีนโยบายที จะนําเงินส่วนใหญ่ที ได้จากการระดมทุน ไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) ที มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร หลักทรัพย์
อื นใดที สามารถโอนสิทธิได ้(Transferable Securities) จากหลาย ๆ ประเทศ โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ออก และ/หรือทําการซื อขายในประเทศแถบทวีปยุโรป ที มีอัตราเงินปันผล (Dividend yiled) ที น่าดึงดูด
ใจ ทั งนี เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH
DIVIDEND ซึ งจัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. โดยเป็นกองทุนที จดทะเบียนในประเทศลัก
เซมเบิร์ก และเป็นกองทุนต่างประเทศที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับที กล่าวมาข้างต้น

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) โดยส่วนที เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่าง
หนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้

(3) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า (เพื อเป็นการป้องกันความเสี ยง) หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื นอย่างใด
อย่างหนึ ง หรือหลายอย่างตามที คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็น
ชอบ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked note

(4) ในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ งอาจเป็นกองทุนต่างประเทศที บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่ม
อื น ๆ ที มิใช่จัดตั งและบริหารจัดการโดยบริษัท NN Investment Partners B.V. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ทั งนี บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที จะมีการเปลี ยนแปลงดังกล่าว

(5) เนื องจากเป็นกองทุนที มีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนั น การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี ยนเข้ามาเกี ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนดสัดส่วน
ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนและ/หรืออัตราดอกเบี ยให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

(6) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี บริษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ มเติม และ/หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที 

 ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม

 กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

 กรณีที ไม่สามารถลงทุนในกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใด ๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ ได้อย่างเหมาะ
สม

 กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

 กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้ที แตกต่างไปจากประกาศ
กองทุนจะไม่ลงทุนใน หน่วย property และทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที แตกต่างไปจากประกาศ

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 หน่วย infra ไม่เกิน 20%

2 ตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ตํ่า
กว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

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 กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้ถือหน่วย
(แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วย
โดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป
(ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตาม
ข้อ 3 แล้วเสร็จ

กองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND จัดตั งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึ งตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื องจากกองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึ งลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ทั งนี การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน NN (L) EURO HIGH DIVIDEND ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปล
มาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ ซึ งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

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

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน ............. ล้านเหรียญสหรัฐ (ทั งนี ตามวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ)
และ คิดเป็นอัตราเฉลี ยต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

ทั งนี ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
และลักษณะพิเศษ”

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

ทั งนี อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น ที แตกต่างจากประกาศจะไประบุใน “รายละเอียดเกี ยวกับ
นโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),
บริการซื อผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.4.1    การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน

7.4.2   มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กําหนด 

7.4.3    ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน     =    มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี) 
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.4.4   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที บริษัทจัดการกําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขั นตํ่าของการสั งขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครั งในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามที บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ มเติม ทั งนี การทํารายการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครื องโทรสาร หรือวิธีอื นใด ที บริษัทจัดการประกาศกําหนด

นอกจากช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการยังเปิดให้มีช่องทางอื นๆ อาทิเช่น

       ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
       บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) หรือ
       บริการขายผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

ซึ งวิธีการหรือช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงื อนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที บริษัทได้ประกาศเพิ มเติม เช่น ผู ้
สั งขายคืนหน่วยลงทุนที ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ งจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี จะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ทุกวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชี ชวน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทั งนี การ
ทํารายการภายในเวลาที กําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนั น ทั งนี การทํารายการภายหลังเวลาที กําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื อนการส่งคําสั งซื อ/
ขายคืน/ สับเปลี ยน และ/หรือการส่งคําสั งซื อ/ขายคืน/สับเปลี ยนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว/ถาวร ซึ งหากเป็นกรณีที บริษัท
จัดการทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้
ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั งนี ให้ดูเงื อนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

7.9.1     การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1    บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

7.9.1.2    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูล
การสั งซื อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

7.9.1.3    บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2     เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่าง ๆ ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนังสือชี ชวนแล้ว

7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื นใดที บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.9.2.3    ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.2.4    ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.2.5    เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.2.6    กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั ง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.2.7     กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 

(1)    กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้

(3)    กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(4)    กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.8    ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม
หััวข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วย
ลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

เงื อนไขอื น :

เงื อนไขอื น ๆ ของหัวข้อ  “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน”

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมหัวข้อ   “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการสับเปลี ยนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

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 หรือ

(2)   มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไป
นี 

(1)    เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3)    แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(4)    ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
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 : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย
ระหว่างงวด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึ ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉลี ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที เรียกเก็บเมื อคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิที แตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที เพิ มขึ นแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพื อจ่ายค่าใช้จ่ายอื นใดของกองทุนเพิ มอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที จําเป็นในการปฏิบัติตามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องเท่านั น

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ มที เกี ยวเนื องกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน ์(Transaction Fee) ตามที จ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.3705ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1)    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี 
ไม่เกิน 2,675,000 บาท

(2)     ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ติดต่อกับผู้จัดการหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น

(3)     ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)

(4)     ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตั งกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าที ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั งกองทุน เป็นต้น

(5)     ค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(6)     ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)     ค่าที ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอื นใดที กองทุน
ได้แต่งตั งขึ น

(8)      ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั งซื อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

(9)      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครั งแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามที จ่ายจริง แต่ทั งนี จะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี

(10)    ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(11)    ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ งพิมพ์อื นใด

(12)     ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทั งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(13)    ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี ยทั งที เกิดขึ นใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น

(14)    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพื อการรับ
ชําระหนี ใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที 
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น

(15)    ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย

(16)    ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ที นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน

(17)    ค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องจากการเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(18)    ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)    ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น

(20)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทั งค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที เกี ยวเนื องกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที นอกเหนือไป
จากที ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น

(21)   ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)     ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที 
กองทุนรวมได้รับที ดินจากการชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง

(24)    ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย   =   มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดที เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทั งนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้น
ไม่เรียกเก็บ เมื อมีการเรียกเก็บ จะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น

1)    ค่าธรรมเนียมในการเปลี ยนชื อ  สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอื นๆ ที เกิดขึ นจริง ซึ งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ

2)    ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

3)    ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที จ่ายจริง

4)     ค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยร้องขอ ตามที จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราที ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษี
อื นใดทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระหรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 – 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามที จ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนั น หรือ
ตามระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจํานวนที จ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครั งเดียวในวันที เกิดค่าใช้จ่ายนั น ๆ

ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึ ง หากมีการ
เปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
เปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้
จ่าย

การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุ
ไว้ในโครงการ

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

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเรียก
เก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานักงาน
เห็นชอบ
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 : 

      การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

(1)    ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านั น

(2)   ในกรณีที มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(2.1)   ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(2.2)    ในกรณีอื นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใด
ทํานองเดียวกัน ทั งที กองทุนเป็นผู้รับภาระ หรือเป็นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : 

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2.    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(2.1)   คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที 
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

(2.2)    คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชักช้า
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขาย หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว

(2.3)    ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน

(2.4)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที ต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในทันทีที บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที บริษัทจัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ที ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
เปลี ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอื นที เกี ยวข้อง

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

3.    การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 

(3.1)   คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(3.2)    คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3.3)    ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2)

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

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

4.    บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื 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

เงื อนไขพิเศษ :

1.    เนื องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ที มิได้ทําการซื อขาย ในตลาดซื อขายคล่องอื นๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั น ตราสารที กองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทั งในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที 
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด

2.   การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซื อคืนหน่วยลงทุน) เมื อบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ง
ซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.   อัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ซึ งเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

4.   การปิดรับคําสั งซื อขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพื อบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

เนื องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนั น จะต้องทํารายการซื อขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นั นการส่งข้อมูลการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษัทจัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครั งการยืนยันรายการซื อขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านี ตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ งจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั นจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนั น บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที จะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสิ นวันทําการในสิ นวันทําการนั น ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทั งนี ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที 
การบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี 

(ก)   กรณีที บริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสิ นวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสั งซื อ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันที มีรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนั น ๆ และถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น

    หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนที เกิดขึ นและใบยืนยันการซื อขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนั นภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซื อหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนที ได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน

(ข)  กรณีที บริษัทจัดการตกลงที จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสิ นวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนทั งหมดที เกิดขึ นในแต่ละวันทําการนั น (T Date) เป็นรายการ
ซื อขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนั น ๆ (T Date) ทั งสิ น ทั งนี ตามรายการที ระบุในใบยืนยันการซื อขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซื อขาย (T Date) โดยไม่คํานึงว่าบริษัทจัดการได้รับข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.

5.   การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที มีเหตุการณ์อื นใด ตามที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ ง
บริษัทจัดการจะยื นขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี

(1)   เมื อตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอื นใด ที หลักทรัพย์หรือตราสารอื นใดที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามที นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชั วขณะ หรือ

(2)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ซื อขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื นใดที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ

(3)   เมื อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีที กองทุนเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ ซื อ
ขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ที กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ

(4)   เมื อระบบการติดต่อ – สื อสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อื นใด รวมถึง เงินฝาก ที กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ

(5)   เมื อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื นใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซื อขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ต่าง ๆ ได ้ อย่างปกติ หรือ

(6)   และเหตุการณ์อื นๆ ที มีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น

เมื อปรากฏเหตุตามที ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

อนึ ง ขณะที บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนั น
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื อคืน หยุดรับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืน
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน

6.   สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายใน
เวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

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/ราคาหน่วย
ที ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้อง
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่า/
ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที กําหนด
ไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแตใ่นกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังของกองทุนเปิด ให้ระบุการดําเนินการ
ของ บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง ภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนที มีการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน ปี ที 
มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะกองทุน
เปิด โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วย
ของวันที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1
ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้ในส่วน
ที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้
ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว
พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้นแต่
ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าว
แทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด เป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิด
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็น
จํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการ
ดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

3 ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ

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

2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

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 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่ม ี เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 31 มีนาคม 2551 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1    การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1)   ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี ชวน เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(2)    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว

(2.1)   ในกรณีที ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลี ยน แก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั ง วิธีการบริหารจัดการกองทุน ไม่ว่า
จะเป็นเรื องของการปรับเปลี ยนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ที เกี ยวเนื อง

(2.2)    กรณีอื นใดตามที ระบุไว้ในโครงการนี ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผล
ประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 

(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

19.3 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื องการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมื อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที มีนโยบายการลงทุน ความเสี ยงและระดับความเสี ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว

ทั งนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที เห็นสมควร
ในกรณีที ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี ยน
แก้ไขเพิ ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั งการ ผ่อนผันในเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื อนไข วิธีการจัดตั งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื องของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั งนี โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื องที เกี ยวกับการเพิ ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั งผู้จัดการ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน การเพิ มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั งนี การแก้ไขเปลี ยนแปลงเพิ มเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามที สํานักงานประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั งการ ให้สามารถกระทําได้

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3  การกําหนดเหตุเพิ มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี 
•    กรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนื องมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที ระบุไว้ในข้อ 16.2 เงื อนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ”ิ

20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตั งตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงานว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือ
ผู้รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั งหรือยกเลิกการแต่งตั ง
บุคคลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั ง

20.5   การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1)    การแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศเพื อนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพื อรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื อกิจกรรมอื น ๆ ที เกี ยวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

20.6     กองทุนรวมนี เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึ งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึ ง เนื องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทั งนี ค่าธรรมเนียม
ที บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที 
ระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

20.7   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีที เป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย

20.8   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื น หรือวิธีการอื นใดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

20.9   กองทุนนี ไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี 
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที แก้ไขเพิ มเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื นในโครงการ
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายที กําหนดไว้ใน Regulation S ซึ งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ งความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนั น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั นเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนั น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที จองซื อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ว่าตนมิใช ่US Person และมิได้เปิดบัญชีซื อขายหน่วยลงทุนเพื อหรือในนามของ US Person 
ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกี ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่

20.10 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.11 หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ
ที ทําการของ บริษัทจัดการ

20.11 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคล
ที อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก 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 งหมดของ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั 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) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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 โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

20.12 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
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