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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 2 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 9 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 10 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 14 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 16 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 21 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 23 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

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

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

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

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

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

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

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

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

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

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

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

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

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

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

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

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

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

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

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

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

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

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

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

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

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

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

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

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

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

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

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

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

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

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

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

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

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

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

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

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

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

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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1. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

19/06/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0287/2559] หน้า 31 / 34



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  United Platinum Income Opportunities Plus Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UPINCMM 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

เงื อนไขอื นๆ : 
เว้นแต่เข้าเงื อนไขดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนไ
อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดใน
เรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน

(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 10,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเพิ มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่ําของการสั งขายคืน ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืนจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วย
ลงทุน

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด
2. UPINCMN จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา ไม่กําหนด

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี การพิจารณาจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ําจะแยกพิจารณาตามชนิดของ
หน่วยลงทุน

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ทั งนี มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก และ/หรือมูลค่าขั นตํ่าของ
การสั งซื อครั งถัดไป และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่าได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที ยอมรับความเสี ยงของการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี และตราสารกึ งหนี กึ งทุน ทั ง
ในและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือตราสารแห่งหนี ตราสารทางการเงินที ออกโดยบริษัทเอกชน โดยอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื อถือ (unrated bond) เพื อสร้างโอกาสผลตอบแทนที เหมาะสมกับความเสี ยงโดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

 ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
 ตราสารหนี  : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี 
 อื นๆ
                
ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนอื นๆ

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (NonHedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลียนเพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มีการ
เปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 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 :

กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที 
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนในต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน โดยอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได้
(investment grade) โดยจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั งนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที ให้ผลตอบแทนสูง (high yield bonds) และ/หรือตราสารหนี ที มีอันดับความ
น่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ
(unrated bond) ในสัดส่วนที สูงในบางขณะตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในตราสารที ไม่ได้
อยู่ในระบบของ Organized market 
บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให ้UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดําเนินการการลงทุนในต่าง
ประเทศของกองทุน (outsource) และ UOB Asset Management (Singapore) Limited อาจมอบหมายให ้Wellington
Management Company เป็นผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนต่อในบางส่วนหรือทั งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที 
จะดําเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเองในบางขณะโดยขึ นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ทั งนี เพื อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัท
จัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ อีก
ทั ง บริษัทจัดการ และ/หรือผู้รับดําเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ
รวมถึงเงื อนไขการเปลี ยนผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ งเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและ
สัญญาแต่งตั งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี  UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นบริษัทที จัดตั งในประเทศสิงคโปร์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ Wellington Management Company LLP เป็น
บริษัทที อยู่ภายใต้กฎหมายการกํากับดูแลด้านที ปรึกษาการลงทุนของ The Investment Advisers Act of 1940 และได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั งนี ผู้รับมอบ
หมายงานด้านการจัดการลงทุน และผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ อาจนําทรัพย์สินของกองทุนทั งหมดหรือบาง
ส่วนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที บริหารจัดการโดยผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsource) และ/
หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุน และ/หรือบริษัทที เกี ยวข้องตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี ยน และ/หรือเพิ ม
เติมผู้รับดําเนินการในส่วนของการลงทุน (outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียดโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยผู้รับดําเนิน
การในส่วนของการลงทุน(outsource) และ/หรือผู้รับดําเนินการช่วงการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน รายใหม่ที บริษัท
จัดการได้มอบหมายหน้าที การบริหารจัดการลงทุนให้นั นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

โดยส่วนที เหลือกองทุนจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที กําหนดไว้ และ/หรือสินทรัพย์อื นใดที มีลักษณะทํานอง
เดียวกันนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อีกทั งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให้ลงทุนได้

ทั งนี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี รวม
ด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขอกองทุน
ทั งนี เป็นไปตามวงเงินที ได้รับการอนุมัติจัดสรรให้นําไปลงทุนยังต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ มเติม

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

 ระยะเวลาการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน

ชื อย่อ คําอธิบายเพิ มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

UPINCM
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

2. หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ

UPINCM
N

เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
Return)

รายละเอียดเพิ มเติม : ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ มเติม เปลี ยนแปลง หรือ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรือประเภท
หน่วยลงทุน หรือเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดที ยังไม่ได้เปิดให้บริการ เพื อเพิ มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวัน
เปลี ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าว
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนั นเพิ มเติม บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
  บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี),  การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บัตรเครดิต (ถ้ามี), บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) , บริการผ่านเจ้าหน้าที ทาง
โทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: ไม่มี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์ จะพิจารณารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที กองทุนไปลงทุน
หรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน และ/หรือดอกเบี ยค้างรับที ได้รับจากการลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด
(cash flow) ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

1. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั ง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติดังกล่าว ทั งนี การรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื ออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้
แล้วทั งหมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนั นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้
จ่ายที เกิดขึ น เช่น ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกิดขึ นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วัน
ทําการนับถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet
หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีรายชื อตามหลักฐานที 
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: มี
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ: มี

หลักเกณฑ์การรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 วัน และเวลาที ทําการรับซื อคืนในการรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั งยื นเอกสารที 
เกี ยวข้องตามที บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที 
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที บริษัท
จัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื องจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที รับซื อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที เสร็จสิ นการคํานวณดังกล่าว เว้นแต่กรณีตาม
ข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนพร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียม
การรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหว่างวันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.4.1.2 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.4.1.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า

7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่าง
ประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอัน
จะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e
wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
นําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั งซื อ/
ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั น
(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืน ภายในวันทําการถัดจากวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน
ทั งนี ในกรณีที มีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็น
บัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับ
การให้บริการ หรือกรณีอื น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

• กรณีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ: ไม่เกินปีละ 12 ครั ง
บริษัทจัดการจะประกาศช่วงเวลาการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวที เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป

• กรณีรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาเริ มเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุน
รวมในต่างประเทศที กองทุนลงทุนไว้ และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็น
วันทําการที สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดัง
กล่าว และ/หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรือ
ตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที เป็นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

การขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัทขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชั วคราว
หรือถาวรได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื อนไขต่างๆ ตามที ระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชี ชวนนี แล้ว

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคําถามข้อมูล
ส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื นใด เมื อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี เพื อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน

7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรือเปลี ยนแปลงไม่ได้ ทั งนี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

7.9.4 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ต้องการขายคืนในใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏตามที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที ออกจากเครื องโทรสารของผู้สั งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านั น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการที สมบูรณ์และอ้างอิงได้

7.9.6 กรณีเปลี ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ มเติมการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสั งซื อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสั งล่วง
หน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที บริษัทจัดการแต่งตั งได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีที เอกสารหลักฐานการสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วนผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลี ยนแปลง
และ/หรือนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี ยนแปลงต่างๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(4) กรณีที มีคําสั งจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสั งให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสั งขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพื อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนั นเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

7.9.9 ในกรณีที คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในวันที ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะดําเนินการตามคําสั งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที ไม่เกินมูลค่าข้าง
ต้น โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในจํานวนที ไม่เกินมูลค่าดังกล่าว ทั งนี โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.9.10 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เงื อนไขอื น : 
เงื อนไขอื น ๆ ของข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ มเติมข้อ 7. “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการและผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี การปรับปรุง แก้ไข ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง
แก้ไข เรื องอื นใดที เกี ยวข้อง ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื อนไขที บริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิด
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที สุด โดยประกาศไว้ณ สถานที ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี), การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื นๆ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตาม
วิธีการดังนี 

9.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน

9.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการดังต่อไปนี 
9.2.1 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น

9.2.2 กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการจะ
กําหนดต่อไป
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ

9.3 กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที 
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะดําเนิน
การดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทั งนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

กองทุนมีเครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity
Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที 
กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที 
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนด
ไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และ/หรือปรับลดไม่เกินระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการ
อาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุก
ชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั นได้ ทั งนี 
เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรือการเพิ มค่าธรรมเนียม
การซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Antidilution – ADLs) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื 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

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, กองทุนมียอดซื อ
หรือขายสุทธิในสัดส่วนที สูงเมื อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื อสุทธิในวันทําการใดเกิน
กว่าอัตรา Threshold ที กําหนด, มี bid – ask spread ที เปลี ยนแปลงไปจากการซื อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาด
ซื อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที ลดลงจากปกต,ิ มีการซื อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื นที 
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัย
เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ ง ดังนี 

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที กองทุนมีมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) โดยบริษัท
จัดการจะปรับมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายที มีปริมาณการซื อและขายที ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Swing Factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับ
เพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/
หรือตัดสินใจเรื องต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื อง
ต่างๆ ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใดๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น แม้หากภาย
หลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุน
ที 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

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution
Levies  ADLs)

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Anti – Dilution Levies  ADLs) ได ้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจัยที 
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 แตกต่างกันใน
แต่ละวันทําการที 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 อหน่วย
ลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่
ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื 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 ยนหน่วยลทุน
ออกในปริมาณมากตามแนวทางที 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

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 ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม 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

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 ไม่
ปกติด้วย Gate Threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate
จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมด
ของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที บริษัทจัดการกําหนด ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที 
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 ไม่สามารถชําระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก
ทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

อนึ ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า 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

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 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงับการซื อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 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 ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที ปรากฎข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ ง ดังต่อไปนี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ทั งนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั น

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งซื อ / คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน เป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสั งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั งซื อ/คําสั งสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที กองทุนรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชื อย่อ รายละเอียด
1. UPINCM ไม่จ่าย
2. UPINCMN ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: ไม่จ่าย
ชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต:ิ ไม่จ่าย

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ตาม 15.2

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการเห็นสมควร

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.70175ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื นๆ ที 
เกี ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั งนี ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บหรือไม่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั งหรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมเช่น ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น
จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน
ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้องอื นๆ ตามที บริษัทจัดการจัดทําขึ นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื นใดที เกี ยวกับ
กองทุนและค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที เกี ยวกับการลงทุน และเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสาร
กองทุน และหรือเอกสารอื นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื น แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการได้มาซึ งหลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(8) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง
(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ในการซื อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
(12) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ
(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื นใดที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมี
ไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั งในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผล
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที 
เกี ยวข้องกับการป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา หรือความเสี ยงอื นใดที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั ง
ในและต่างประเทศ เช่น สัญญาซื อขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื นๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่า
ธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น (ถ้ามี) 
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทั งในและต่างประเทศ ค่าที ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
การชําระบัญชี
(15) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับผู้เกี ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สําหรับกรณี
การลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมและ
หรือค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าสมุดเช็ค ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น
(19) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ งรวมถึงภาษีอื นๆ ตามที กองทุนจะถูก
เรียกเก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ

(20) ค่าธรรมเนียมผู้ที ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชื อย่อ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา

1. UPINCM ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

2. UPINCMN ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว

 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตามที ระบุในข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรือเฉลี ยตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

(1) การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15
วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิ เพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดังกล่าว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(2)   ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียม
การจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าที ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี 
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
3. มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึ งมูลค่าหน่วยลงทุนของทั ง 2 ชนิดอาจมีมูลค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ งผลประโยชน์ที เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เนื องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนให้กับหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าหลังปรับปรุงด้วยรายการขายและรับซื อคืน
หน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ขาย
ได้ทั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั น คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
แต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทั งนี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที คํานวณจะต้องมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเปลี ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ งให้ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที ระบุไว้ บริษัทจัดการต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน ทั งนี ต้องเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ Bloomberg หรือ
ระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
สกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้อ้างอิงได้ณ
วันทําการที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที เวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทั งนี หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงอัตราแลกเปลี ยนที ใช้อ้างอิงได้
ในภายหลังให้เป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามที ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
ทั งนี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที 
กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน
3 วันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เข้าถึงได้ง่ายและทั วถึง และภายในเวลาที ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.2.3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการ
คํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหรือ
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุน
ทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด
ไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของ บลจ. ระยะเวลา

1. <1 สตางค์ หรือ<0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึง ความไม่ถูก
ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ในกรณี
ที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได้

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื อง
ถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครั ง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥1สตางค์ และ≥0.5% ของ
มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน
หลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที มูลค่า/
ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วย เข้าเงื อนไข ตาม
2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที 
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของ บริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัด
จากวันที ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้
ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อ
กองทุนที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่
ในส่วนของการดําเนินการของบริษัท
จัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนดไว้
ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยในช่วง
ระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิ
ให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้องและส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อน
หลังตาม 2.1.2.1 ให้สํานักงาน เว้น
แต่ในกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้ ใหบ้ริษัทจัดการส่ง
สําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการที ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่
อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

1 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
2 ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

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 งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 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 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อคืน 1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับซื อคืน 2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้
กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
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
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็น
ผู้ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ ม
จํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ

19.2  การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือ
ไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์
เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น
ทั งนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี 
(1)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3)  ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ มเติมสําหรับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึ งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว ้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ มเติมโครงการในเรื องดังกล่าว

อนึ ง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิ มเติมโครงการนั น
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี ยงของกองทุนเปลี ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ที อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื อการวางทรัพย์ในกรณีที ต้องมีการวางทรัพย์

20.2 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.3 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.4 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.5 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.5 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 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 และเงินลงทุนทาง
อ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื 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 และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
ได ้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ
กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อ
กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)ที มีอยู่
ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้าสถาบันการ
เงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
(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 งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น
ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

20.6 การซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลัง
การเสนอขายครั งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั งนี การซื อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที แตกต่างไปจากการซื อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที ซื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนก่อน

ข้อกําหนดเกี ยวกับการซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี 
20.6.1 มูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า
เนื องจากการซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์
สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น
ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั น การสั งซื อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขั นต่ําของการ
สั งซื อหน่วยลงทุน มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของการสั งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั นตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นตํ่า ซึ งอาจแตกต่างจากการซื อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์

20.6.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้ลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับธนาคารที บริษัทประกันชีวิตกําหนด คําสั งหักบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิต หรือด้วยวิธีอื นใดตามที 
บริษัทประกันชีวิตกําหนดทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั ง
ซื อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั งซื อ วิธีการชําระเงินเพิ มเติม ตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที ผู้
ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั งซื อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที 
กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั งซื อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัท
ประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั งซื อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสั งซื อ หน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

20.6.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุน
20.6.3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั งนี บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั นตํ่าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติมตามที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/
หรือเอกสารการขายที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที กําหนดไว้ในโครงการ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบ
ฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นต่ําและเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์
อนึ งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงที มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้

20.6.3.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื อ
นําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตรา
ที กําหนดในกรมธรรม์ ซึ งมูลค่าในการขายคืนอาจตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้
จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์
หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ มเติมในเอกสารประกอบการขาย

20.6.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.2 สําหรับผู้ลงทุนที ซื อกรมธรรม์ประกันชีวิต ควบ
หน่วยลงทุน และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 20.6.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่ออก ใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

20.6.5 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั นตํ่า จํานวนเงินคงเหลือขั นตํ่า
และเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคําสั งตามแบบฟอร์มที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที บริษัทประกัน
ชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นั นเท่านั นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดัง
กล่าว หมายถึง การที บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
เอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้หักค่า
ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อนําไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง ทั งนี การดําเนินการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี 
(1) การสับเปลี ยนกองทุน คือ การสับเปลี ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ งหรือหลาย
กองทุน
(2) การสับเปลี ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั งที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ งเพื อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ งหรือหลายกองทุนตามเงื อนไขที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุน
เป็นไปตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที จํานวนที ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง ตํ่ากว่าจํานวนขั น
ตํ่าที บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ นับ
แต่วันที ได้ดําเนินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมั
บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคําสั งครั งแรก เมื อคําสั งสับเปลี ยนสิ นสุดลง หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้ว
แต่กรณี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที บริษัทประกันชีวิตกําหนด

20.6.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย
(2) เงื อนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซื อกรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท
กําหนด

20.6.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
20.6.7.1 การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจําปี
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากที ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจัดการ

20.6.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นที บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ ม
เติมได้ตามเงื อนไขที บริษัทประกันชีวิตกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับปรุง แก้ไข เพิ มเติม เปิดให้บริการหรือหยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่อง
ทางดังกล่าว ซึ งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ ม / หยุดการให้บริการ ทั งนี โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

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 ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพันของผู้
ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี ส์ พลัส ฟันด์
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